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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

RESOLUÇÃO Nº 1.424, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

Dá nova redação à NBC TG 18 - Inves-
timento em Coligada, em Controlada e em
Empreendimento Controlado em Conjunto.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento
no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/46,
alterado pela Lei n.º 12.249/10, resolve:

Art. 1º Dar nova redação à NBC TG 18, anexa à presente
Resolução, que passa a denominar-se Investimento em Coligada, em
Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e tem por
base o Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2) (IAS 28 do IASB).

Art. 2º Revogar a Resolução CFC n.º 1.241/09 e o Art. 1º da
Resolução CFC n.º 1.408/12, publicadas no D.O.U., Seção I, de
4/12/09 e de 5/10/12, respectivamente.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de ja-
neiro de 2013.

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO
Presidente do Conselho

ANEXO

Ata CFC n.º 973
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TG 18 - INVESTIMENTO EM COLIGADA, EM

CONTROLADA E EM EMPREENDIMENTO CONTROLADO EM
C O N J U N TO

Objetivo
1. O objetivo desta Norma é estabelecer a contabilização de

investimentos em coligadas e em controladas e definir os requisitos
para a aplicação do método da equivalência patrimonial quando da
contabilização de investimentos em coligadas, em controladas e em
empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures).

Alcance
2. Esta Norma deve ser aplicada por todas as entidades que

sejam investidoras com o controle individual ou conjunto de investida
ou com influência significativa sobre ela.

Definições
3. Os termos a seguir são utilizados nesta Norma com os

seguintes significados:
Coligada é a entidade sobre a qual o investidor tem in-

fluência significativa.
Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente

convencionado, do controle de negócio, que existe somente quando
decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unâ-
nime das partes que compartilham o controle.

Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis
de um grupo econômico, em que ativos, passivos, patrimônio líquido,
receitas, despesas e fluxos de caixa da controladora e de suas con-
troladas são apresentados como se fossem uma única entidade eco-
nômica.

Empreendimento controlado em conjunto (joint venture) é
um acordo conjunto por meio do qual as partes, que detêm o controle
em conjunto do acordo contratual, têm direitos sobre os ativos lí-
quidos desse acordo.

Influência significativa é o poder de participar das decisões
sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem
que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas.

Investidor conjunto (joint venturer) é uma parte de um em-
preendimento controlado em conjunto (joint venture) que tem o con-
trole conjunto desse empreendimento.

Método da equivalência patrimonial é o método de con-
tabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reco-
nhecido pelo custo e, a partir daí, é ajustado para refletir a alteração
pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos
da investida. As receitas ou as despesas do investidor incluem sua
participação nos lucros ou prejuízos da investida, e os outros re-
sultados abrangentes do investidor incluem a sua participação em
outros resultados abrangentes da investida.

Negócio em conjunto é um negócio do qual duas ou mais
partes têm controle conjunto.

4. Os termos a seguir estão definidos no item 4 da NBC TG
35 - Demonstrações Separadas e no Apêndice A da NBC TG 36 -
Demonstrações Consolidadas e são usados nesta Norma com os sig-
nificados especificados nas normas, interpretações e comunicados téc-
nicos do CFC em que forem definidos:

•controle de investida;
•grupo econômico;
•controladora;
•demonstrações separadas;
•controlada.
Influência significativa
5. Se o investidor mantém direta ou indiretamente (por meio

de controladas, por exemplo), vinte por cento ou mais do poder de
voto da investida, presume-se que ele tenha influência significativa, a
menos que possa ser claramente demonstrado o contrário. Por outro
lado, se o investidor detém, direta ou indiretamente (por meio de
controladas, por exemplo), menos de vinte por cento do poder de voto
da investida, presume-se que ele não tenha influência significativa, a
menos que essa influência possa ser claramente demonstrada. A pro-
priedade substancial ou majoritária da investida por outro investidor
não necessariamente impede que um investidor tenha influência sig-
nificativa sobre ela.

6. A existência de influência significativa por investidor ge-
ralmente é evidenciada por uma ou mais das seguintes formas:

(a)representação no conselho de administração ou na dire-
toria da investida;

(b)participação nos processos de elaboração de políticas, in-
clusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições;

(c)operações materiais entre o investidor e a investida;
(d)intercâmbio de diretores ou gerentes;
(e)fornecimento de informação técnica essencial.
7. A entidade pode ter em seu poder direitos de subscrição,

opções não padronizadas de compras de ações (warrants), opções de
compra de ações, instrumentos de dívida ou patrimoniais conversíveis
em ações ordinárias ou outros instrumentos semelhantes com po-
tencial de, se exercidos ou convertidos, conferir à entidade poder de
voto adicional ou reduzir o poder de voto de outra parte sobre as
políticas financeiras e operacionais da investida (isto é, potenciais
direitos de voto). A existência e a efetivação dos potenciais direitos
de voto prontamente exercíveis ou conversíveis, incluindo os po-
tenciais direitos de voto detidos por outras entidades, devem ser
consideradas na avaliação de a entidade possuir ou não influência
significativa ou controle. Os potenciais direitos de voto não são exer-
cíveis ou conversíveis quando, por exemplo, não podem ser exercidos

ou convertidos até uma data futura ou até a ocorrência de evento
futuro.

8. Ao avaliar se os potenciais direitos de voto contribuem
para a influência significativa ou para o controle, a entidade deve
examinar todos os fatos e circunstâncias (inclusive os termos do
exercício dos potenciais direitos de voto e quaisquer outros acordos
contratuais considerados individualmente ou em conjunto) que pos-
sam afetar os direitos potenciais, exceto a intenção da administração
e a capacidade financeira de exercê-los ou convertê-los.

9. A entidade perde a influência significativa sobre a in-
vestida quando ela perde o poder de participar nas decisões sobre as
políticas financeiras e operacionais daquela investida. A perda da
influência significativa pode ocorrer com ou sem mudança no nível
de participação acionária absoluta ou relativa. Isso pode ocorrer, por
exemplo, quando uma coligada torna-se sujeita ao controle de go-
verno, tribunal, órgão administrador ou entidade reguladora. Isso pode
ocorrer também como resultado de acordo contratual.

9A. Aplicam-se à perda de controle de controlada, disci-
plinada nos itens 25 e 26 da NBC TG 36, todas as disposições
cabíveis desta Norma relativas à perda de influência significativa
sobre a investida.

Método da equivalência patrimonial
10. Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento

em coligada, em empreendimento controlado em conjunto e em con-
trolada (neste caso, no balanço individual) deve ser inicialmente re-
conhecido pelo custo e o seu valor contábil será aumentado ou di-
minuído pelo reconhecimento da participação do investidor nos lucros
ou prejuízos do período, gerados pela investida após a aquisição. A
participação do investidor no lucro ou prejuízo do período da in-
vestida deve ser reconhecida no resultado do período do investidor.
As distribuições recebidas da investida reduzem o valor contábil do
investimento. Ajustes no valor contábil do investimento também são
necessários pelo reconhecimento da participação proporcional do in-
vestidor nas variações de saldo dos componentes dos outros resul-
tados abrangentes da investida, reconhecidos diretamente em seu pa-
trimônio líquido. Tais variações incluem aquelas decorrentes da rea-
valiação de ativos imobilizados, quando permitida legalmente, e das
diferenças de conversão em moeda estrangeira, quando aplicável. A
participação do investidor nessas mudanças deve ser reconhecida de
forma reflexa, ou seja, em outros resultados abrangentes diretamente
no patrimônio líquido do investidor (ver NBC TG 26 - Apresentação
das Demonstrações Contábeis), e não no seu resultado.

11. O reconhecimento do resultado com base nas distribui-
ções recebidas sobre o mesmo pode não ser uma mensuração ade-
quada da receita auferida pelo investidor no investimento em co-
ligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto,
em função de as distribuições recebidas terem pouca relação com o
desempenho da investida. Em decorrência de o investidor possuir o
controle individual ou conjunto, ou exercer influência significativa
sobre a investida, ele tem interesse no desempenho da investida e,
como resultado, interesse no retorno de seu investimento. O inves-
tidor deve reconhecer contabilmente esse interesse por meio da ex-
tensão do alcance de suas demonstrações contábeis com a inclusão de
sua participação nos lucros ou prejuízos da investida. Como resultado,
a aplicação do método da equivalência patrimonial proporciona re-
latórios com maior grau de informação acerca dos ativos líquidos do
investidor e acerca de suas receitas e despesas.

12. Quando existirem potenciais direitos de voto ou outros
derivativos que contenham potenciais direitos de voto, os interesses
da entidade na investida devem ser determinados exclusivamente com
base nos interesses de propriedade existentes e não devem refletir o
possível exercício ou conversão dos potenciais direitos de voto ou de
outros instrumentos derivativos, a menos que o item 13 seja aplicado
ao caso.
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13. Em algumas circunstâncias, a entidade tem, na essência,
interesses de propriedade decorrentes do resultado de transação que
lhe dê, no momento corrente, acesso aos retornos associados aos
interesses de propriedade. Nessas circunstâncias, a proporção alocada
à entidade deve ser determinada levando em consideração o eventual
exercício de direitos potenciais de voto e outros instrumentos de-
rivativos que no momento corrente dê à entidade acesso aos re-
tornos.

14. A NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhe-
cimento e Mensuração não deve ser aplicada aos interesses (par-
ticipações ou outros benefícios econômicos) na investida que sejam
contabilizados por meio do método da equivalência patrimonial.
Quando houver instrumentos contendo potenciais direitos de voto
que, na essência, possibilitam, no momento corrente, acesso aos re-
tornos associados aos interesses de propriedade na investida, tais
instrumentos não estão sujeitos à NBC TG 38. Em todos os demais
casos, instrumentos contendo potenciais direitos de voto em uma
investida devem ser contabilizados em consonância com a NBC TG
38.

15. A menos que um investimento ou parcela desse in-
vestimento em uma investida seja classificado como "mantido para
venda", em consonância com a NBC TG 31 - Ativo Não Circulante
Mantido para Venda e Operação Descontinuada, o investimento, e
qualquer interesse retido no investimento não classificado como man-
tido para venda, deve ser classificado como ativo não circulante.

Aplicação do método da equivalência patrimonial
16. A entidade com o controle individual ou conjunto (com-

partilhado), ou com influência significativa sobre uma investida, deve
contabilizar esse investimento utilizando o método da equivalência
patrimonial, a menos que o investimento se enquadre nas exceções
previstas nos itens 17 a 19 desta Norma.

Exceções à aplicação do método da equivalência patrimo-
nial

17. A entidade não precisa aplicar o método da equivalência
patrimonial aos investimentos em que detenha o controle individual
ou conjunto (compartilhado), ou exerça influência significativa, se a
entidade for uma controladora, que, se permitido legalmente, estiver
dispensada de elaborar demonstrações consolidadas por seu enqua-
dramento na exceção de alcance do item 4(a) da NBC TG 36, ou se
todos os seguintes itens forem observados:

(a)a entidade é controlada (integral ou parcial) de outra en-
tidade, a qual, em conjunto com os demais acionistas ou sócios,
incluindo aqueles sem direito a voto, foram informados a respeito e
não fizeram objeção quanto à não aplicação do método da equi-
valência patrimonial;

(b)os instrumentos de dívida ou patrimoniais da entidade não
são negociados publicamente (bolsas de valores domésticas ou es-
trangeiras ou mercado de balcão, incluindo mercados locais e re-
gionais);

(c)a entidade não arquivou e não está em processo de ar-
quivamento de suas demonstrações contábeis na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) ou outro órgão regulador, visando à emissão e/ou
distribuição pública de qualquer tipo ou classe de instrumentos no
mercado de capitais; e

(d)a controladora final ou qualquer controladora interme-
diária da entidade disponibiliza ao público suas demonstrações con-
tábeis consolidadas, elaboradas em conformidade com as normas,
interpretações e comunicados técnicos do CFC.

18. Quando o investimento em coligada e em controlada, ou
em empreendimento controlado em conjunto, for mantido direta ou
indiretamente por uma entidade que seja uma organização de capital
de risco, essa entidade pode adotar a mensuração ao valor justo por
meio do resultado para esses investimentos, em consonância com a
NBC TG 38.

19. Quando a entidade possuir investimento em coligada, em
controlada ou em empreendimento controlado em conjunto, cuja par-
cela da participação seja detida indiretamente por meio de orga-
nização de capital de risco, a entidade pode adotar a mensuração ao
valor justo por meio do resultado para essa parcela da participação no
investimento, em consonância com a NBC TG 38, independentemente
de a organização de capital de risco exercer influência significativa
sobre essa parcela da participação. Se a entidade fizer essa escolha
contábil, deve adotar o método da equivalência patrimonial para a
parcela remanescente da participação que detiver no investimento em
coligada, em controlada ou em empreendimento controlado em con-
junto que não seja detida indiretamente por meio de uma organização
de capital de risco.

Classificação como mantido para venda
20. A entidade deve aplicar a NBC TG 31 em investimento,

ou parcela de investimento, em coligada, em controlada ou em em-
preendimento controlado em conjunto que se enquadre nos critérios
requeridos para sua classificação como "mantido para venda". Qual-
quer parcela retida de investimento em coligada ou em controlada, ou
em empreendimento controlado em conjunto, que não tenha sido
classificada como "mantido para venda", deve ser contabilizada por
meio do uso do método da equivalência patrimonial até o momento
da baixa efetiva da parcela classificada como mantido para venda.
Após a baixa efetiva, a entidade deve contabilizar qualquer interesse
remanescente no investimento em coligada, em controlada ou em
empreendimento controlado em conjunto, em consonância com a
NBC TG 38, a menos que o interesse remanescente qualifique-se para
a aplicação do método da equivalência patrimonial, o qual deverá ser
adotado nesse caso.

21. Quando o investimento, ou parcela de investimento, em
coligada, em controlada ou em empreendimento controlado em con-
junto, previamente classificado como "mantido para venda", não mais
se enquadrar nas condições requeridas para ser classificado como tal,
a ele deve ser aplicado o método da equivalência patrimonial de
modo retrospectivo, a partir da data de sua classificação como "man-
tido para venda". As demonstrações contábeis para os períodos abran-

gidos desde a classificação do investimento como "mantido para
venda" deverão ser ajustadas de modo a refletir essa informação.

Descontinuidade do uso do método da equivalência patri-
monial

22. A entidade deve descontinuar o uso do método da equi-
valência patrimonial a partir da data em que o investimento deixar de
se qualificar como coligada, controlada ou como empreendimento
controlado em conjunto, conforme a seguir orientado:

(a)(Eliminado).
(b)Se o interesse remanescente no investimento, antes qua-

lificado como coligada, controlada, ou empreendimento controlado
em conjunto, for um ativo financeiro, a entidade deve mensurá-lo ao
valor justo. O valor justo do interesse remanescente deve ser con-
siderado como seu valor justo no reconhecimento inicial tal qual um
ativo financeiro, em consonância com a NBC TG 38. A entidade deve
reconhecer na demonstração do resultado do período, como receita ou
despesa, qualquer diferença entre:

(i)o valor justo de qualquer interesse remanescente e qual-
quer contraprestação advinda da alienação de parte do interesse no
investimento; e

(ii)o valor contábil líquido de todo o investimento na data
em que houve a descontinuidade do uso do método da equivalência
patrimonial.

(c)Quando a entidade descontinuar o uso do método da equi-
valência patrimonial, deve contabilizar todos os montantes previa-
mente reconhecidos em seu patrimônio líquido em rubrica de outros
resultados abrangentes, e que estejam relacionados com o investi-
mento objeto da mudança de mensuração contábil, na mesma base
que seria requerido caso a investida tivesse diretamente se desfeito
dos ativos e passivos relacionados.

23. Desse modo, assim como a receita ou a despesa pre-
viamente reconhecida em outros resultados abrangentes pela investida
seria reclassificada para a demonstração do resultado do período co-
mo receita ou despesa quando da baixa e da liquidação de ativos e
passivos relacionados, a entidade deve reclassificar a receita ou a
despesa reconhecida no seu patrimônio líquido para a demonstração
do resultado (como ajuste de reclassificação) quando o método da
equivalência patrimonial for descontinuado. Por exemplo, se a co-
ligada, controlada ou o empreendimento controlado em conjunto tiver
diferenças de conversão acumuladas relacionadas à entidade no ex-
terior e a investidora decidir descontinuar o uso do método da equi-
valência patrimonial, a investidora deve reclassificar para a demons-
tração do resultado do período, como receita ou despesa, a receita ou
a despesa previamente reconhecida de forma reflexa em outros re-
sultados abrangentes relacionada à entidade no exterior.

24. Se o investimento em coligada tornar-se investimento em
controlada ou em controlada em conjunto (de modo compartilhado), a
entidade deve continuar adotando o método da equivalência patri-
monial e não proceder à remensuração do interesse retido.

Mudanças na participação societária
25. Se a participação societária de entidade em coligada,

controlada ou empreendimento controlado em conjunto for reduzida,
porém a investidora continuar a aplicar o método da equivalência
patrimonial, a investidora deve reclassificar para a demonstração do
resultado, como receita ou despesa, a proporção da receita ou despesa
previamente reconhecida em outros resultados abrangentes que esteja
relacionada com a redução na participação societária, caso referido
ganho ou perda tivesse que ser reclassificado para a demonstração do
resultado, como receita ou despesa, na eventual baixa e liquidação
dos ativos e passivos relacionados.

Procedimentos para o método da equivalência patrimonial
26. Muitos dos procedimentos que são apropriados para a

aplicação do método da equivalência patrimonial são similares aos
procedimentos de consolidação, descritos na NBC TG 36. Além dis-
so, os conceitos que fundamentam os procedimentos utilizados para
contabilizar a aquisição de controlada devem ser também adotados
para contabilizar a aquisição de investimento em coligada ou em
empreendimento controlado em conjunto.

27. A participação de grupo econômico em coligada ou em
empreendimento controlado em conjunto é dada pela soma das par-
ticipações mantidas pela controladora e suas outras controladas no
investimento. As participações mantidas por outras coligadas ou em-
preendimentos controlados em conjunto do grupo devem ser igno-
radas para essa finalidade. Quando a coligada ou empreendimento
controlado em conjunto tiver investimentos em controladas, em co-
ligadas ou em empreendimentos controlados em conjunto (joint ven-
tures), o lucro ou o prejuízo, os outros resultados abrangentes e os
ativos líquidos considerados para aplicação do método da equiva-
lência patrimonial devem ser aqueles reconhecidos nas demonstrações
contábeis da coligada ou do empreendimento controlado em conjunto
(incluindo a participação detida pela coligada ou pelo empreendi-
mento controlado em conjunto no lucro ou prejuízo, nos outros re-
sultados abrangentes e nos ativos líquidos de suas coligadas e de seus
empreendimentos controlados em conjunto), após a realização dos
ajustes necessários para uniformizar as práticas contábeis (ver itens
35 e 36). Esse mesmo procedimento deve ser aplicado à figura da
controlada no caso das demonstrações contábeis individuais.

28. Os resultados decorrentes de transações ascendentes
(upstream) e descendentes (downstream) entre o investidor (incluindo
suas controladas consolidadas) e a coligada ou o empreendimento
controlado em conjunto devem ser reconhecidos nas demonstrações
contábeis do investidor somente na extensão da participação de outros
investidores sobre essa coligada ou empreendimento controlado em
conjunto, desde que esses outros investidores sejam partes indepen-
dentes do grupo econômico a que pertence a investidora. As tran-
sações ascendentes são, por exemplo, vendas de ativos da coligada ou
do empreendimento controlado em conjunto para o investidor. As
transações descendentes são, por exemplo, vendas de ativos do in-
vestidor para a coligada ou para o empreendimento controlado em
conjunto. A participação do investidor nos resultados resultantes des-
sas transações deve ser eliminada.

28A. Os resultados decorrentes de transações descendentes
(downstream) entre a controladora e a controlada não devem ser
reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais da controla-
dora enquanto os ativos transacionados estiverem no balanço de ad-
quirente pertencente ao mesmo grupo econômico. O disposto neste
item deve ser aplicado inclusive quando a controladora for, por sua
vez, controlada de outra entidade do mesmo grupo econômico.

28B. Os resultados decorrentes de transações ascendentes
(upstream) entre a controlada e a controladora e de transações entre
as controladas do mesmo grupo econômico devem ser reconhecidos
nas demonstrações contábeis da vendedora, mas não devem ser re-
conhecidos nas demonstrações contábeis individuais da controladora
enquanto os ativos transacionados estiverem no balanço de adquirente
pertencente ao grupo econômico.

28C. O disposto nos itens 28A e 28B deve produzir o mesmo
resultado líquido e o mesmo patrimônio líquido para a controladora
que são obtidos a partir das demonstrações consolidadas dessa con-
troladora e suas controladas. Devem também, para esses mesmos
itens, ser observadas as disposições contidas na Interpretação Técnica
ITG 09 - Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Se-
paradas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método da
Equivalência Patrimonial.

29. Quando transações descendentes (downstream) fornece-
rem evidência de redução no valor realizável líquido dos ativos a
serem vendidos ou integralizados, ou de perda por redução ao valor
recuperável desses ativos, referidas perdas devem ser reconhecidas
integralmente pela investidora. Quando transações ascendentes (ups-
tream) fornecerem evidência de redução no valor realizável líquido
dos ativos a serem adquiridos ou de perda por redução ao valor
recuperável desses ativos, o investidor deve reconhecer sua parti-
cipação nessas perdas.

30. A integralização por meio de ativo não monetário de
participação patrimonial subscrita em coligada ou em empreendi-
mento controlado em conjunto deve ser contabilizada em consonância
com o previsto no item 28, exceto se a transação não tiver natureza
comercial, conforme aplicação dada ao termo pela NBC TG 27 -
Ativo Imobilizado. Se tal transação não tiver natureza comercial, o
ganho ou a perda deve ser considerado como não realizado e não
deve ser reconhecido a menos que o item 31 também seja aplicável.
O ganho ou a perda não realizado deve ser eliminado contra o in-
vestimento contabilizado de acordo com o método da equivalência
patrimonial e não deve ser apresentado como ganho ou perda diferido
no balanço patrimonial consolidado ou no balanço patrimonial in-
dividual da entidade em que os investimentos são contabilizados com
base no método da equivalência patrimonial. Tratamento análogo
deve ser dispensado à participação patrimonial subscrita em con-
trolada, em linha com o previsto nos itens 28A e 28C.

31. Se adicionalmente à participação patrimonial recebida
em coligada, controlada ou em empreendimento controlado em con-
junto, a entidade também receber ativos monetários e não monetários,
a entidade deve reconhecer na sua totalidade, na demonstração do
resultado do período, como receita ou despesa, a parcela do ganho ou
da perda do ativo não monetário integralizado com relação ao ativo
monetário ou não monetário recebido.

32. O investimento em coligada, em controlada e em em-
preendimento controlado em conjunto deve ser contabilizado pelo
método da equivalência patrimonial a partir da data em que o in-
vestimento se tornar sua coligada, controlada ou empreendimento
controlado em conjunto. Na aquisição do investimento, quaisquer
diferenças entre o custo do investimento e a participação do in-
vestidor no valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da
investida devem ser contabilizadas como segue:

(a)o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill)
relativo a uma coligada, a uma controlada ou a um empreendimento
controlado em conjunto (neste caso, no balanço individual da con-
troladora) deve ser incluído no valor contábil do investimento e sua
amortização não é permitida;

(b)qualquer excedente da participação do investidor no valor
justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da investida sobre o
custo do investimento (ganho por compra vantajosa) deve ser incluído
como receita na determinação da participação do investidor nos re-
sultados da investida no período em que o investimento for ad-
quirido.

Ajustes apropriados devem ser efetuados após a aquisição,
nos resultados da investida, por parte do investidor, para considerar,
por exemplo, a depreciação de ativos com base nos respectivos va-
lores justos da data da aquisição. Da mesma forma, retificações na
participação do investidor nos resultados da investida devem ser fei-
tas, após a aquisição, por conta de perdas reconhecidas pela investida
em decorrência da redução ao valor recuperável (impairment) de
ativos, tais como, por exemplo, para o ágio fundamentado em ren-
tabilidade futura (goodwill) ou para o ativo imobilizado. Devem ser
observadas, nesses casos, as disposições da Interpretação Técnica ITG
09.

33. Deve ser utilizada a demonstração contábil mais recente
da coligada, da controlada ou do empreendimento controlado em
conjunto para aplicação do método da equivalência patrimonial.
Quando o término do exercício social do investidor for diferente
daquele da investida, esta deve elaborar, para utilização por parte do
investidor, demonstrações contábeis na mesma data das demonstra-
ções do investidor, a menos que isso seja impraticável.

34. De acordo com o disposto no item 33, quando as de-
monstrações contábeis da investida utilizadas para aplicação do mé-
todo da equivalência patrimonial forem de data diferente da data
usada pelo investidor, ajustes pertinentes devem ser feitos em de-
corrência dos efeitos de transações e eventos significativos que ocor-
rerem entre aquela data e a data das demonstrações contábeis do
investidor. Independentemente disso, a defasagem máxima entre as
datas de encerramento das demonstrações da investida e do investidor
não deve ser superior a dois meses. A duração dos períodos abran-
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gidos nas demonstrações contábeis e qualquer diferença entre as res-
pectivas datas de encerramento devem ser as mesmas de um período
para outro.

35. As demonstrações contábeis do investidor devem ser
elaboradas utilizando práticas contábeis uniformes para eventos e
transações de mesma natureza em circunstâncias semelhantes.

36. Se a investida utilizar práticas contábeis diferentes da-
quelas adotadas pelo investidor em eventos e transações de mesma
natureza em circunstâncias semelhantes, devem ser efetuados ajustes
necessários para adequar as demonstrações contábeis da investida às
práticas contábeis do investidor quando da utilização destas para
aplicação do método da equivalência patrimonial.

37. Se a investida tiver ações preferenciais com direito a
dividendo cumulativo em circulação que estiverem em poder de ou-
tras partes que não o investidor, as quais são classificadas como parte
integrante do patrimônio líquido, o investidor deve calcular sua par-
ticipação nos resultados do período da investida após ajustá-lo pela
dedução dos dividendos pertinentes a essas ações, independentemente
de eles terem sido declarados ou não.

38. Quando a participação do investidor nos prejuízos do
período da coligada ou do empreendimento controlado em conjunto
se igualar ou exceder o saldo contábil de sua participação na in-
vestida, o investidor deve descontinuar o reconhecimento de sua par-
ticipação em perdas futuras. A participação na investida deve ser o
valor contábil do investimento nessa investida, avaliado pelo método
da equivalência patrimonial, juntamente com alguma participação de
longo prazo que, em essência, constitui parte do investimento líquido
total do investidor na investida. Por exemplo, um componente, cuja
liquidação não está planejada, nem tampouco é provável que ocorra
num futuro previsível, é, em essência, uma extensão do investimento
da entidade naquela investida. Tais componentes podem incluir ações
preferenciais, bem como recebíveis ou empréstimos de longo prazo,
porém não incluem componentes como recebíveis ou exigíveis de
natureza comercial ou quaisquer recebíveis de longo prazo para os
quais existam garantias adequadas, tais como empréstimos garantidos.
O prejuízo reconhecido pelo método da equivalência patrimonial que
exceda o investimento em ações ordinárias do investidor deve ser
aplicado aos demais componentes que constituem a participação do
investidor na investida em ordem inversa de interesse residual - se-
niority (isto é, prioridade na liquidação).

39. Após reduzir, até zero, o saldo contábil da participação
do investidor, perdas adicionais devem ser consideradas, e um passivo
deve ser reconhecido, somente na extensão em que o investidor tiver
incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) ou
tiver feito pagamentos em nome da investida. Se a investida sub-
sequentemente apurar lucros, o investidor deve retomar o reconhe-
cimento de sua participação nesses lucros somente após o ponto em
que a parte que lhe cabe nesses lucros posteriores se igualar à sua
participação nas perdas não reconhecidas.

39A. O disposto nos itens 38 e 39 não é aplicável a in-
vestimento em controlada no balanço individual da controladora, de-
vendo ser observada a prática contábil que produzir o mesmo re-
sultado líquido e o mesmo patrimônio líquido para a controladora que
são obtidos a partir das demonstrações consolidadas do grupo eco-
nômico, para atendimento ao requerido quanto aos atributos de re-
levância e de representação fidedigna (o que já inclui a primazia da
essência sobre a forma), conforme dispõem a NBC TG ESTRUTURA
CONCEITUAL - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação
de Relatório Contábil-Financeiro e a NBC TG 26.

Perdas por redução ao valor recuperável
40. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial,

incluindo o reconhecimento dos prejuízos da coligada ou do em-
preendimento controlado em conjunto em conformidade com o dis-
posto no item 38, o investidor deve aplicar os requisitos da NBC TG
38 para determinar a necessidade de reconhecer alguma perda adi-
cional por redução ao valor recuperável do investimento líquido total
desse investidor na investida.

41. O investidor, em decorrência de sua participação na co-
ligada ou no empreendimento controlado em conjunto, também deve
aplicar os requisitos da NBC TG 38 para determinar a existência de
alguma perda adicional por redução ao valor recuperável (impair-
ment) em itens que não fazem parte do investimento líquido nessa
coligada ou empreendimento controlado em conjunto para determinar
o montante dessa perda.

41A. No caso do balanço individual da controladora, o re-
conhecimento de perdas adicionais por redução ao valor recuperável
(impairment) com relação ao investimento em controlada deve ser
feito com observância ao disposto no item 39A.

42. Em função de o ágio fundamentado em rentabilidade
futura (goodwill) integrar o valor contábil do investimento na in-
vestida (não deve ser reconhecido separadamente), ele não deve ser
testado separadamente com relação ao seu valor recuperável, ob-
servado o contido no item 43A. Em vez disso, o valor contábil total
do investimento é que deve ser testado como um único ativo, em
conformidade com o disposto na NBC TG 01 - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos, pela comparação de seu valor contábil com
seu valor recuperável (valor justo líquido de despesa de venda ou
valor em uso, dos dois, o maior), sempre que os requisitos da NBC
TG 38 indicarem que o investimento possa estar afetado, ou seja, que
indicarem alguma perda por redução ao seu valor recuperável. A
perda por redução ao valor recuperável reconhecida nessas circuns-
tâncias não deve ser alocada a qualquer ativo que constitui parte do
valor contábil do investimento na investida, incluindo o ágio fun-
damentado em rentabilidade futura (goodwill). Consequentemente, a
reversão dessas perdas deve ser reconhecida de acordo com a NBC
TG 01, na extensão do aumento subsequente no valor recuperável do
investimento. Na determinação do valor em uso do investimento, a
entidade deve estimar:

(a)sua participação no valor presente dos fluxos de caixa
futuros que se espera sejam gerados pela investida, incluindo os
fluxos de caixa das operações da investida e o valor residual esperado
com a alienação do investimento; ou

(b)o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados em
função do recebimento de dividendos provenientes do investimento e
o valor residual esperado com a alienação do investimento.

Sob as premissas adequadas, os métodos acima devem pro-
duzir o mesmo resultado.

43. O valor recuperável de investimento em coligada ou em
empreendimento controlado em conjunto deve ser determinado para
cada investimento, a menos que a coligada ou o empreendimento
controlado em conjunto não gerem entradas de caixa de forma con-
tínua que sejam em grande parte independentes daquelas geradas por
outros ativos da entidade.

43A. O ágio fundamentado em rentabilidade futura (go-
odwill) também deve integrar o valor contábil do investimento na
controlada (não deve ser reconhecido separadamente) na apresentação
das demonstrações contábeis individuais da controladora. Mas, nesse
caso, esse ágio, no balanço individual da controladora, para fins de
teste para redução ao valor recuperável (impairment), deve receber o
mesmo tratamento contábil que é dado a ele nas demonstrações con-
solidadas. Devem ser observados os requisitos da NBC TG 36 e da
Interpretação Técnica ITG 09.

Demonstrações separadas
44. O investimento em coligada, em controlada ou em em-

preendimento controlado em conjunto deve ser contabilizado nas de-
monstrações contábeis separadas do investidor em conformidade com
o disposto no item 10 da NBC TG 35.

(b)benefícios pós-emprego, como, por exemplo, os seguin-
tes:

(i)benefícios de aposentadoria (por exemplo, pensões e pa-
gamentos integrais por ocasião da aposentadoria); e

(ii)outros benefícios pós-emprego, tais como seguro de vida
e assistência médica pós-emprego;

(c)outros benefícios de longo prazo aos empregados, tais
como:

(i)ausências remuneradas de longo prazo, tais como licenças
por tempo de serviço ou sabáticas;

(ii)jubileu ou outros benefícios por tempo de serviço; e
(iii)benefícios por invalidez de longo prazo;
(d)benefícios rescisórios.
6. Os benefícios a empregados incluem os benefícios ofe-

recidos tanto aos empregados quanto aos seus dependentes e que
podem ser liquidados por meio de pagamentos (ou fornecimento de
bens e serviços) feitos diretamente a empregados, seus cônjuges,
filhos ou outros dependentes ou ainda por terceiros, como, por exem-
plo, entidades de seguro.

7. O empregado pode prestar serviços a uma entidade em
período integral, parcial, permanente, casual ou temporariamente. Pa-
ra os fins desta Norma, a definição de empregado também inclui
diretores e outros administradores.

Definições
8. Os termos a seguir são usados nesta Norma com os se-

guintes significados:
Definição de benefícios a empregados
Benefícios a empregados são todas as formas de compen-

sação proporcionadas pela entidade em troca de serviços prestados
pelos seus empregados ou pela rescisão do contrato de trabalho.

Benefícios de curto prazo a empregados são benefícios (ex-
ceto benefícios rescisórios) que se espera que sejam integralmente
liquidados em até doze meses após o período a que se referem as
demonstrações contábeis em que os empregados prestarem o res-
pectivo serviço.

Benefícios pós-emprego são os benefícios a empregados (ex-
ceto benefícios rescisórios e benefícios de curto prazo a empregados),
que serão pagos após o período de emprego.

Benefícios rescisórios são benefícios aos empregados for-
necidos pela rescisão do contrato de trabalho de empregado como
resultado de:

decisão de a entidade terminar o vínculo empregatício do
empregado antes da data normal de aposentadoria; ou

decisão do empregado de aceitar uma oferta de benefícios
em troca da rescisão do contrato de trabalho.

Outros benefícios de longo prazo aos empregados são todos
os benefícios aos empregados que não benefícios de curto prazo aos
empregados, benefícios pós-emprego e benefícios rescisórios.

Definições relativas à classificação de planos
Planos de benefício definido são planos de benefícios pós-

emprego que não sejam planos de contribuição definida.
Planos de benefícios pós-emprego são acordos formais ou

informais nos quais a entidade se compromete a proporcionar be-
nefícios pós-emprego a um ou mais empregados.

Planos de contribuição definida são planos de benefícios pós-
emprego nos quais a entidade patrocinadora paga contribuições fixas
a uma entidade separada (fundo), não tendo nenhuma obrigação legal
ou construtiva de pagar contribuições adicionais se o fundo não pos-
suir ativos suficientes para pagar todos os benefícios aos empregados
relativamente aos seus serviços do período corrente e anterior.

Planos multiempregadores são planos de contribuição de-
finida (exceto planos de previdência social) ou planos de benefício
definido (exceto planos de previdência social) que:

(a)possuem ativos formados por contribuições de várias en-
tidades patrocinadoras que não estão sob o mesmo controle acionário;
e

(b)utilizam aqueles ativos para fornecer benefícios a em-
pregados a mais de uma entidade patrocinadora, de forma que os
níveis de contribuição e benefício sejam determinados sem identificar
a entidade patrocinadora que emprega os empregados em questão.

Definições relativas ao valor líquido de passivo (ativo) de
benefício definido líquido

Apólice de seguro elegível é a apólice de seguro emitida por
seguradora que não seja parte relacionada (como definido na NBC
TG 05 - Divulgação sobre Partes Relacionadas) da entidade patro-
cinadora, se o produto da apólice:

(a)só puder ser utilizado para pagar ou custear benefícios a
empregados, segundo um plano de benefício definido; e

(b)não esteja disponível para os credores da própria entidade
patrocinadora (mesmo em caso de falência) e não possa ser pago a
essa, a menos que:

(i)o produto represente ativos excedentes que não sejam ne-
cessários para a apólice cobrir todas as respectivas obrigações de
benefícios a empregados; ou

(ii)o produto seja devolvido à entidade patrocinadora para
reembolsá-la por benefícios a empregados já pagos.

Ativos do plano compreendem:
(a)ativos mantidos por fundo de benefícios de longo prazo a

empregados; e
(b)apólices de seguro elegíveis.
Ativos mantidos por fundo de benefícios de longo prazo aos

empregados são ativos (exceto os instrumentos financeiros intrans-
feríveis emitidos pela entidade patrocinadora) que:

(a)são mantidos pela entidade (fundo) legalmente separada
da entidade patrocinadora e que existem exclusivamente para pagar
ou custear benefícios aos empregados; e

(b)estão disponíveis para serem utilizados somente para pa-
gar ou custear benefícios aos empregados, não se encontram dis-
poníveis para os credores da entidade patrocinadora (mesmo em caso
de falência ou recuperação judicial) e não podem ser devolvidos à
entidade patrocinadora, a menos que:

RESOLUÇÃO Nº 1.425, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

Dá nova redação à NBC TG 33 - Bene-
fícios a Empregados.

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento
no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/46,
alterado pela Lei n.º 12.249/10, resolve:

Art. 1º Dar nova redação à NBC TG 33 - Benefícios a
Empregados, anexa à presente Resolução, que tem por base o Pro-
nunciamento Técnico CPC 33 (R1) (IAS 19 do IASB).

Art. 2º Revogar a Resolução CFC n.º 1.193/09, publicada no
D.O.U., Seção I, de 14/10/09.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de ja-
neiro de 2013.

JUAREZ DOMINGUES CARNEIRO
Presidente do Conselho

ANEXO

Ata CFC n.º 973
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC TG 33 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
Objetivo
1. O objetivo desta Norma é estabelecer a contabilização e a

divulgação dos benefícios concedidos aos empregados. Para tanto,
esta Norma requer que a entidade reconheça:

(a)um passivo quando o empregado prestou o serviço em
troca de benefícios a serem pagos no futuro; e

(b)uma despesa quando a entidade se utiliza do benefício
econômico proveniente do serviço recebido do empregado em troca
de benefícios a esse empregado.

Alcance
2. Esta Norma deve ser aplicada pela entidade empregadora

/ patrocinadora na contabilização de todos os benefícios concedidos a
empregados, exceto aqueles para os quais se aplica a NBC TG 10 -
Pagamento Baseado em Ações.

3. Esta Norma não trata das demonstrações contábeis ela-
boradas pelos planos de benefícios a empregados ou pelos fundos de
pensão e assemelhados.

4. Os benefícios a empregados aos quais esta Norma se
aplica incluem aqueles proporcionados:

(a)por planos ou acordos formais entre a entidade e os em-
pregados individuais, grupos de empregados ou seus representantes;

(b)por disposições legais, ou por meio de acordos setoriais,
pelos quais se exige que as entidades contribuam para planos na-
cionais, estatais, setoriais ou outros; ou

(c)por práticas informais que deem origem a uma obrigação
construtiva (ou obrigação não formalizada, conforme NBC TG 25 -
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes). Práticas
informais dão origem a uma obrigação construtiva quando a entidade
não tiver alternativa senão pagar os benefícios. Pode-se citar, como
exemplo de obrigação construtiva, a situação em que uma alteração
nas práticas informais da entidade cause dano inaceitável no seu
relacionamento com os empregados.

5. Os benefícios a empregados incluem:
(a)benefícios de curto prazo a empregados, como, por exem-

plo, os seguintes, desde que se espere que sejam integralmente li-
quidados em até doze meses após o período a que se referem as
demonstrações contábeis em que os empregados prestarem os res-
pectivos serviços:

(i)ordenados, salários e contribuições para a seguridade so-
cial;

(ii)licença anual remunerada e licença médica remunerada;
(iii)participação nos lucros e bônus; e
(iv)benefícios não monetários (tais como assistência médica,

moradia, carros e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) para
empregados atuais;
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